Kúpno-predajná zmluva
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:
Lucia Trojanovičová
bytom Kružlov 236
štátna príslušnosť: SR
(ďalej len „Predávajúci“)
a
Kupujúci:
Obec Kružlov, v zastúpení Ing. Jozef Kmec
IČO 00322211
DIČ 2020508435
adresa Kružlov 141
bankové spojenie Prima banka Slovensko, a. s.
č. účtu: 3603898001/5600
(ďalej len „Kupujúci“)
Článok I.
Predmet Zmluvy
Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu vertikálne žalúzie za vzájomne dohodnutú kúpnu
cenu a Kupujúci vertikálne žalúzie za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho
vlastníctva.
Článok II.
Kúpna cena
1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za vertikálne žalúzie vzájomne dohodnutú kúpnu
cenu vo výške 100,- Eur (slovom jedensto Eur).
2) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške
uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy:
- hotovosťou v deň podpisu tejto Zmluvy.
3) V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za vertikálne žalúzie podľa tohto článku II. Zmluvy nebude
Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

Článok III.
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
1) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že vertikálne žalúzie odovzdá Predávajúci Kupujúcemu v deň
podpisu tejto Zmluvy.
2) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k vertikálnym žalúziám prechádza z
Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku II. tejto
Zmluvy.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre
každú zo zmluvných strán.
2) Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak
súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.
4) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom vertikálnych žalúzií riadne oboznámil a kupuje ich v stave,
v akom sa nachádzajú ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

V Kružlove, dňa 25.05.2015

..............................................
Predávajúci

V Kružlove, dňa 25.05.2015

....................................................
Kupujúci

